
                                                                               
 

 

 

 
 

Ilmastotyöryhmän kokouksen muistio 
7.9.2022 klo 13–15, Teams-kokous  
 
 

1. Kokouksen avaus ja ajankohtaiset ilmastoasiat, Maarit Virtanen / Päijät-Hämeen liitto 

Maarit esitteli ajankohtaisia ilmastoasioita, syksylle on tiedossa mm. webinaareja ja muita tapahtumia. Tie-
dot näistä löytyvät Päijät-Hämeen liiton nettisivujen tapahtumista. Ilmastolain päivitykseen liittyvä velvoite 
kuntien ilmastosuunnitelmista etenee ja SYKE on koonnut ehdotuksen lausuntojen ja muun aineiston poh-
jalta.  
 

2. Ajankohtaista Päijät-Hämeen liiton aluekehityksestä, Riika Kivelä / Päijät-Hämeen liitto 
 
Riika kertoi Päijät-Hämeen liiton kuulumisia. Tuulivoimaselvitys on edennyt ja yleisötilaisuudet on nyt järjes-
tetty. Palautetta alustavista tuulivoima-alueista voi vielä antaa nettikyselyn kautta. EAKR-haun hankkeet ovat 
parhaillaan arvioitavina ja päätökset tehdään syyskuun lopulla. Muita rahoitusmahdollisuuksia on esim. 
AKKE-hakujen kautta, tarkempia tietoja löytyy liiton nettisivuilta: https://paijat-hame.fi/rahoitus/  
 

3. Ilmastokumppanuus-hankkeen tulokset ja jatko, Johanna Snell / Päijät-Hämeen liitto 
 

Johanna esitteli lokakuun lopussa päättyvän Ilmastokumppanuus-hankkeen tuloksia. Toiminta on saatu hyvin 
käyntiin maakunnallisesti ja kuntien käyttöön on tehty paljon erilaisia materiaaleja. Vetovastuu toiminnasta 
siirtyy hankkeen päätyttyä kuntiin ja tavoitteena on aktiivinen jatko toiminnalle.  
 

4. Ilmastotyöryhmän jäsenten ajankohtaiset kuulumiset 

LAB-ammattikorkeakoulussa odotellaan hankepäätöksiä EAKR-hausta, haettu rahoitus liittyy mm. ilmaston-
muutokseen sopeutumiseen sekä kaupunkiympäristön vihreään infraan. Muuten LABissa painotus on kv-
hankkeissa, missä kuitenkin aktiivinen yhteistyö omalla alueella on tärkeää. LABista on saatavilla edelleen 
opiskelijatukea pienemmistä selvityksistä lopputöihin.  
 
Lahti Energian puolesta Ali-Juhakkalan lämpöpumppulaitoksella pitäisi saada lämmöntuotanto käyntiin loka-
kuussa. Myös työt Hartwallilla etenevät aikataulussa. Talvella pyritään varmistamaan kaukolämmön saata-
vuus ja öljyn käyttöön on varauduttu tarvittaessa häiriötilanteissa. Lahti Energia on mukana energiansäästö-
kampanjoissa. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen selvitys pääpyörätieverkosta valmistui kesällä: https://paijat-hame.fi/wp-con-
tent/uploads/2022/07/PHpaapyoratieverkko_20220630.pdf  Valtion rahoitus kävelyn ja pyöräilyn edistämi-
seen näyttää kuitenkin heikolta ensi vuodelle. Nopeusrajoitusten alennusta harkitaan ja tätä on selvitetty jo 
aiemmin NOVA-hankkeessa. Lisäksi tievalaistuksen sammutuksia selvitetään. 
 
Asikkalassa vastikään hankitut yhteiskäyttöautot ja -pyörä ovat olleet aktiivisessa käytössä. Agenda2030 -
hanke on lähtenyt käyntiin ja hanketyöntekijä aloittanut siinä. Energiansäästöviikolle on suunnitteilla  
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neuvontatapahtuma, toivetta on tullut kuntalaisilta ja johdolta. Huukinkorven tuulivoimahanke etenee, kaa-
voitus aloitetaan, YVAlle ei tarvetta. Kevyen liikenteen väylää on tulossa Vääksy-Vierumäki välille. Hartolassa 
kunnan energiatehokkuustoimet jatkuvat ja aurinkoenergiaa asennetaan koululle ja jätevedenpuhdistamolle. 
 
Heinolassa työstettiin valtuustotyöpajassa Ilmastopositiivinen Heinola 2030 teemaa ja käytiin läpi toimenpi-
teitä budjettiesitykseen. Myös Ilmastokumppanuuden jatkosta on keskusteltu. Hiilineutraalius on yhtenä 
osana päivitetyssä kaupunkistrategiassakin ja Vierumäen osayleiskaavassa vähähiilinen asuminen on yhtenä 
teemana. Huukinkorven tuulivoimakaava on vireillä Heinolassakin ja lisäksi on suunnitteilla isomman mitta-
kaavan aurinkovoimala Laviassuon pohjoispäähän Neovan entiselle turvetuotantoalueella. Alueen yksityisillä 
maanomistajillakin on kiinnostusta hankkeeseen. Kirkonkylän koulu toteutetaan puurakenteisena ja energi-
ansäästötoimia kartoitetaan Heinolassakin.  
 
Iitissä Sun Iitti Oy:n 60 MW:n aurinkovoimalapuisto etenee. Kunta on mukana maavuokrauksen osalta ja lu-
paprosessi on käynnistymässä, kesällä 2023 on tarkoitus alkaa rakentaa. Hämeen ELYn linjauksen mukaan 
puisto ei tarvitse YVAa. Tillolan tuulivoiman osayleiskaavaprosessi on myös käynnistymässä, aluevaraus on 
olemassa. Metsästrategian ja -ohjelman päivitys on käynnistymässä, tarkoituksena on huomioida virkistys ja 
monimuotoisuusasiat aiempaa paremmin. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on valmistumassa. Tilatar-
veselvitys on loppumetreillä ja tukee energiansäästötoimia. Tavoitteena on vähentää jatkossa tilojen määrää. 
Sähköautojen latauspisteitä on suunnitelmissa kunnan kohteisiin. 
 
Kärkölässä on tehty päätös jätevesien siirtoviemärin rakentamisesta. KETS-suunnitelman apuna on teknisen 
puolen harjoittelija, joka kokoaa perustietoja. Tulossa on valtuustoseminaari, missä käsitellään mm. aurinko- 
ja tuulivoimaa. Kunnan energiansäästötoimia kootaan johtoryhmän käsiteltäväksi.  
 
Lahdessa Tilakeskus kokoaa niin ikään energiansäästösuunnitelma. Energiansäästön lisäksi asukasviestintään 
suunnitellaan puun pienpolton kampanjaa. Ilmastotyön hallintopuolella on menossa SECAP-päivitys ja kau-
punkimissioon kuuluvien sopimusten, sitoumusten ym. valmistelu. Missioon liittyvä ensimmäinen pilottihaku 
on komissiolla auki ja Lahti hakee mahdollisesti rahoitusta kestävän liikkumisen teemalla. Lisäksi ilmastobud-
jetti -hanke on käynnissä, missä tunnistetaan toimenpiteet, niiden päästövähennyspotentiaali ja kustannuk-
set.  
 
Orimattilassa kalatieselvitys on käynnissä Porvoonjoessa, mihin liittyy vesienergian käyttö ja kalaesteiden 
purku. Tuulivoimahanke etenee, YVAa ei tarvita. Ilmastokumppanuutta esiteltiin Orimattilan Yrittäjäyhdistyk-
sen lounaalla. Orimattilassakin suunnitellaan Energiansäästöviikkoa sekä energiatehokkuuden parantamista 
kiinteistöpuolella. Metsästrategiaa uusitaan ja muutakin kuin talousnäkökulma huomioidaan. Sähköautojen 
latauspisteet kunnan kiinteistöihin ovat selvityksessä ja hulevesiohjelma päivitetään. Isojen kiinteistöjen 
osalta maakaasun korvaus lämmöntuotannossa puhuttaa. 
 
Padasjoella saatiin ELY:n YVA-lausunto tuulivoimahankkeesta, mutta vastustusta hankkeelle on. Energian-
säästötoimia kartoitetaan Padasjoellakin ja Yle on tekemässä kyselyä aiheesta kunnille. Tämän vuoden KETS-
toimet on toteutettu ja vuoden 2023 toimia kootaan budjettiin. Sysmässä mietitään viestintää erityisesti 
energiansäästöviikkoon ja Ilmastokumppaneiden tekoihin liittyen.  
 
PIKU-hankkeessa on toteutettu paljon tapahtumia ja niitä on tulossa, aiheina mm. ilmastoviestintä, johtoryh-
mäesittelyt, kiinteistönhoito, hankinnat, kuntatekniikka, ruoka- ja siivouspuoli. Osa tapahtumista on avoimia 
kaikille. Harjoittelija on aloittanut hankkeessa ja auttaa viestinnässä sekä tapahtumien järjestelyissä. Lisätie-
toja tapahtumista löytyy: https://paijat-hame.fi/piku-ilmastohanke/ 



                                                                               
 

 

 

 
5. Toiveita jatkoon  

Työryhmä esitti ajatuksiaan jatkoon Mentimeter-kyselyn kautta. Ensimmäisenä toteutukseen on lähdössä 
yhteinen keskustelu kuntien energiansäästötoimista ja asukasviestinnästä. Maarit lähettää Teams-kutsun. 
Alla lista kaikista ideoista:  

Tilaisuuksien ja tapaamisten teemoja: 
• Vertaisoppimista eri aiheista, kuntayhteistyö, resurssien yhdistäminen 
• Energia: yhteishankinnat, suuret aurinkovoimalat, aurinkoenergia, bioenergia, puuenergia, vetyener-

gia, energiansäästö ja -tehokkuus 
• Pienydinvoimaloista asiantuntija kertomaan 
• Liikenne: kestävien kulkumuotojen edistäminen, logistiikka, latausinfra ja sen rahoitus, joukkolii-

kenne (maaseudulla esim. kutsukyydit), sähköautoilu, sähköpyörät 
• Elinkeinoelämän ja asukkaiden sitouttaminen ilmastotyöhön 
• Ilmastovaikutusten arviointi kaavoissa, hyviä esimerkkejä 
• Ilmastoviestintä 
• Hankinnat 
• Vähähiilisyys 
• Biodiversiteetti 
• Hyviä esimerkkejä muualta Suomesta tai maailmalta 

 
Muita yhteistyötoiveita:  

• Työpajat, tilaisuudet, keskusteluryhmät, selvitykset 
• Teams, webinaarit, yms. etäpalaverit. Ilmasto kiittää! 
• Käytännön yhteistyötä toteutuksessa, energiansäästön yhteisseurantaa, kutsutaan vierailevia tähtiä 

 
 

6. Seuraava kokous 

 
Seuraava kokous pidetään 7.12. klo 13 Lahti Energialla ja Teamsissä.  
 

 
 
 
 
 
 
 


